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1.Pamatinformācija
1.1. Latvijas Nacionālā arhīva juridiskais statuss
Latvijas Nacionālais arhīvs (turpmāk- LNA) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
LNA sastāvā ir funkcionālās un teritoriālās struktūrvienības, kuru darbība aptver
visu Latvijas teritoriju.
2014.gadā LNA uzdevumu izpildi veica šādas struktūrvienības:
 Personāla vadības nodaļa;
 Finanšu analīzes un pārskatu nodaļa;
 Attīstības plānošanas nodaļa;
 Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļa;
 Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
 Tehniskā nodrošinājuma nodaļa;
 Arhīvu inspekcija;
 Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības
departaments (IDAPD);
 Dokumentu preventīvās saglabāšanas
departaments (DPSD);
 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA);
 Latvijas Valsts arhīvs (LVA);
 Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu
arhīvs (LVKFFDA);
 Personāla dokumentu valsts arhīvs (PDVA);
 Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka
 Alūksnes zonālais valsts arhīvs (Alūksnes
ZVA);

 Cēsu zonālais valsts arhīvs (Cēsu ZVA);
 Daugavpils zonālais valsts arhīvs (Daugavpils
ZVA);
 Jēkabpils zonālais valsts arhīvs (Jēkabpils
ZVA);
 Jelgavas zonālais valsts arhīvs (Jelgavas
ZVA);
 Liepājas zonālais valsts arhīvs (Liepājas
ZVA);
 Rēzeknes zonālais valsts arhīvs (Rēzeknes
ZVA);
 Siguldas zonālais valsts arhīvs (Siguldas
ZVA);
 Tukuma zonālais valsts arhīvs (Tukuma
ZVA);
 Valmieras zonālais valsts arhīvs (Valmieras
ZVA);
 Ventspils zonālais valsts arhīvs (Ventspils
ZVA).

1.2. LNA darbības mērķis un funkcijas
2014. gada LNA darbības virsmērķis ir LNA darbības efektivitātes un
produktivitātes paaugstināšana, nodrošinot nacionālā dokumentārā mantojuma (turpmāk
– NDM) veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu,
veicinot LNA izaugsmi, nodrošinot augstāku pakalpojumu kvalitāti ikvienam.
LNA funkcijas
1. Uzkrāt Latvijā un ārpus Latvijas radītus dokumentus ar arhīvisko vērtību.
2. Nodrošināt LNA glabāto dokumentu pieejamību, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un
uzziņu sistēmu veidošanu.
3. Pieņemt glabāšanā un saglabāt LNA uzkrātos dokumentus ar arhīvisko vērtību, veidot
nodrošinājuma kopiju un izmantošanas kopiju fondu.
4. Nodrošināt arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un
sabiedrības informēšanu, izsniegt arhīva izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas,
izrakstus un norakstus.
5. Izvērtēt dokumentus Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā.

4
6. Uzraudzīt dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un -Arhīvu likumā
noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos, sniedzot metodisko palīdzību
dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
7. Veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un - Arhīvu likumā
noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un NDM
saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, izskatīt administratīvo
pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.
8. Akreditēt privātus arhīvus.
9. Veikt pētījumus un metodisko darbu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
10.Izsniegt rakstveida licences to LNA uzkrāto dokumentu izmantošanai, kuru
autortiesības vai blakustiesības pieder valstij.
11. Izveidot un uzturēt nepieciešamās informācijas sistēmas LNA funkciju veikšanai.
LNA galvenie uzdevumi 2014. gadam bija šādi:






arhīva darba procedūru noteikšana, pilnveidojot tās atbilstoši MK noteikumiem un
Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (turpmāk –VVAIS) prasībām;
NDM pieejamības paplašināšana un LNA atpazīstamības veicināšana, veidojot
digitālo saturu;
klientu pieprasījumu sociālos un tiesiskos jautājumos izpildes mēneša laikā
nodrošināšana;
LNA tēla veidošana sabiedrībā, izmantojot aktīvās komunikācijas līdzekļus;
LNA speciālistu profesionālās pilnveides paplašināšana.

1.3. Ārējo normatīvo aktu izstrāde
2014. gadā LNA piedalījās 22.05.2014. LR Saeimā pieņemtā likuma „Grozījumi
likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un
personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" projekta sagatavošanā. LNA eksperti
piedalījās Saeimas komisijas sēdēs un sniedza savu viedokli par deputātu priekšlikumiem
par dokumentu digitalizāciju un publiskošanu, kā arī sastādīja aprēķinus ar VDK darbību
un LKP nomenklatūras darbiniekiem saistīto dokumentu digitalizācijai.
Tāpat 2014. gadā ir strādāts pie grozījumu sagatavošanas 05.11.2014. LR Saeimā
pieņemtā likuma „Grozījumi Arhīvu likumā” par iegūtā dokumenta (papīra dokumenta
elektroniskās kopijas) statusu.
Grozījumi tika sagatavoti, lai precizētu likuma 9.-11. panta normas, kuras
reglamentē iegūto dokumentu - papīra dokumentu, kurš pārvērsts elektroniskā formā. Ar
pieņemtajiem Arhīvu likuma grozījumiem iegūtais dokuments nav uzskatāms par
dokumentu atvasinājumu. Tā ir atsevišķa dokumentu kategorija, kurai ir tāds pats
juridiskais spēks kā dokumenta oriģinālam. Izslēdzot atsauci par iegūtā dokumenta
līdzvērtību oriģinālam pie nosacījuma, ja citi normatīvie akti nereglamentē savādāk, tika
noteikts, ka iegūtā dokumenta gadījumā nav piemērojami Dokumentu juridiskā spēka
noteikumi par oriģināla saglabāšanu.
LNA piedalījās 05.06.2014. LR Saeimā pieņemtā likuma „Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izstrāde. Likumā tika saskaņotas normatīvo aktu
normas ar Arhīvu likuma normām, precizējot LAPK 190.7 un 190.8 pantā minēto
administratīvo pārkāpumu sastāvu, paredzot atbildību par nacionālajā dokumentārajā
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mantojumā iekļautu dokumentu izvešanas ārpus Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu,
dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu pārkāpšanu un izslēdzot no LAPK 190.9
pantu, jo tajā noteiktais pārkāpuma sastāvs saskaņā ar Arhīvu likuma 4.pantā noteikto ir
ietverts 190.8 panta pārkāpuma sastāvā, tāpēc nav nepieciešams noteikt atsevišķu
pārkāpuma sastāvu un sankciju dokumentu iznīcināšanas kārtības pārkāpšanai.
Lai noteiktu prioritātes un attīstības virzienus dokumentu un arhīvu pārvaldības,
NDM veidošanas, uzkrāšanas, izvērtēšanas, saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas
jomā no 2015. līdz 2020.gadam LNA piedalījās Kultūras ministrijas uzsāktajā darbā pie
valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija”,
sagatavojot savus priekšlikumus, kā arī sagatavojot „Arhīvu nozares stratēģijas 20142020” projektu, kas kļūs par Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu Radošā Latvija
2014-2020 sastāvdaļa.

2. LNA darbības rezultāti un sniegtie publiskie pakalpojumi
LNA darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:
1. tabula
Politikas rezultāti

Rādītāji

Izpilde

Apmierināta
sabiedrības prasība
pēc kvalitatīviem
valsts arhīvu
pakalpojumiem un to
pieejamība sabiedrībai
Darbības rezultāti
Sabiedrībai pieejams
kultūras mantojums

Sabiedrības apmierinātības līmenis ar
LNA sniegtajiem pakalpojumiem
Apmeklējumu skaits
Izmantoto glabājamo vienību skaits

93%

LNA glabājamo vienību skaita
pieaugums
LNA uzraudzībā esošo institūciju
skaits
Restaurēto kultūras mantojuma
vienību skaits LNA

197 tūkst.

Izsniegto izziņu skaits

19 tūkst.

24.5 tūkst.
308 tūkst.

3.8 tūkst.
2.5 tūkst.

2.1. Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzība un kontrole
Pārskata periodā LNA uzskaitē bija 3789 valsts institūcijas un to teritoriālās
struktūrvienības, pašvaldības un to institūcijas, kapitālsabiedrības un nevalstiskās
organizācijas.
Lai nodrošinātu NDM papildināšanu, tika veikta institūciju dokumentu
izvērtēšana, lietu nomenklatūru saskaņošana, uzraudzīta un vadīta dokumentu
aprakstīšana, sniegta metodiskā palīdzība dokumentu un arhīvu pārvaldībā.
Pārskata gadā aktivizējās darbs ar institūcijām dokumentu un arhīvu pārvaldības
jautājumos. Palielinājās metodiskās un praktiskās palīdzības sniegšana. Tika sniegtas
7.7tūkst. konsultācijas, metodiskā un praktiskā palīdzība dokumentu saglabāšanas,
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aprakstīšanas jautājumos, par lietu nomenklatūru sastādīšanu un dokumentu izvērtēšanu
un novadīts 51 seminārs par Arhīva likumā un Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumos
Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” noteikto normu skaidrojumiem.
Salīdzinot ar 2013.gadu, konsultāciju skaits pieaudzis vairāk nekā 1.3 reizes, un semināru
skaits pieaudzis vairāk nekā 2.4 reizes.

1.att.Konsultācijas institūcijām

Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzības darbu joprojām
ietekmēja reformas valsts pārvaldē, daudzas institūcijas tika reorganizētas, likvidētas,
apvienotas, kā rezultātā, mainījās institūciju skaits, un neplānoti palielinājās pieņemamo
dokumentu apjoms.
Dokumentu izvērtēšana
Lai veicinātu Latvijā un ārpus Latvijas radītu dokumentu ar arhīvisko vērtību
uzkrāšanu LNA, pilnveidotu LNA dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzību
institūcijās, nodrošinot institūciju dokumentu izvērtēšanu Arhīvu likumā noteiktajā
kārtībā, un sekmētu dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās atbilstoši
normatīviem aktiem, LNA darbojas Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisija
ar apakškomisijām LNA struktūrvienībās – valsts arhīvos, zonālajos valsts arhīvos un
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamentā (ekspertu komisijas vietā).
2014.gadā notikušas 12 LNA Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu
komisijas sēdes un 222 apakškomisiju sēdes. Sēdēs tika izskatītas lietu nomenklatūras un
atsevišķu dokumentu grupu glabāšanas termiņu jautājumi, institūciju dokumentu
uzskaites saraksti un akti par dokumentu atlasi iznīcināšanai u.c. LNA Dokumentu un
arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas sēdēs tika izskatīts un atbalstīts „Publisko
iepirkumu tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts” un „Grāmatvedības tipveida
dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts”.
Pārskata gadā tika strādāts pie Darba aizsardzības un ugunsdrošības tipveida
dokumentu glabāšanas termiņu saraksta sagatavošanas. Darbs turpinās 2015.gadā.
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Kopumā lietu nomenklatūru saskaņošana veikta 1336 institūcijai, kas ir 35.3%
institūciju no uzskaitē esošajām valsts un pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām.
Darbs noritēja atbilstoši 2014.gada plānam.
Pastiprināta uzmanība tika pievērsta elektronisko dokumentu un dokumentu
sistēmu uzskaites un izvērtēšanas nodrošināšanai. 2013.-2014. gadā veicot plānveidīgu un
sistemātisku valsts informācijas sistēmās atrodošos lietu identificēšanu un izvērtēšanu,
lietu nomenklatūrās ir uzskaitītas un izvērtētas 75% no (135 no 180) valsts nozīmes
informācijas sistēmām. Darbs ar atlikušajām 25% informācijas sistēmām ir jāturpina.
Lai nodrošinātu elektronisko dokumentu pieņemšanu, ir izstrādāta jauna, spēkā
esošajam tiesiskajam regulējumam atbilstoša līguma forma par elektronisko dokumentu
pieņemšanu valsts glabāšanā. Dokumentu pieņemšanai valsts glabāšanā ļoti ir
nepieciešama VVAIS elektronisko dokumentu pieņemšanas (ingest) moduļa un datu
centra nodošana ekspluatācijā.
Institūciju dokumentu aprakstīšana
LNA struktūrvienību LNA Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu
apakškomisijās apstiprināts 1991 institūciju uzskaites saraksts un nodošanai valsts
arhīvos sagatavoti 238.2 tūkst. glabājamo vienību, akceptēta 3 milj. 469.3 tūkst.
glabājamo vienību, kurām beidzies glabāšanas termiņš, iznīcināšana, iznīcināto
glabājamo vienību skaits pieaudzis vairāk nekā 3.7 reizes.

2.att.Iznīcināto glabājamo vienību skaits (%)

Institūciju un privāto juridisko personu arhīva dokumentu sagatavošana glabāšanai
Viens no LNA sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir institūcijas un privātās
juridiskās personas arhīva dokumentu sagatavošana glabāšanai, kas ietver to izvērtēšanu,
sakārtošanu, aprakstīšanu un citas darbības saskaņā ar līgumu katrā konkrētajā gadījumā.
Šo pakalpojumu LNA sniedza galvenokārt valsts un pašvaldību institūcijām, tai
skaitā arī likvidācijas un reorganizācijas procesā esošajām, kam atbilstoši Arhīvu likuma
7.pantam dokumenti jānodod glabāšanai LNA.
Nodrošināta plānotā dokumentu aprakstīšana uz līgumsaistībām (LVA, PDVA,
visi ZVA), veicot dokumentu aprakstīšanu 351 institūcijā. Gada plāns izpildīts par 108%.
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Dokumentu uzkrāšana
LNA 2014.gadā atbilstoši plānotajam uzkrāja:
 no institūcijām, kurās LNA uzrauga dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu,
pieņemtas līdz 1999.gadam radītās pastāvīgi glabājamās lietas;
 likvidēto privāto juridisko personu pastāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas (par
maksu).
Pastāvīgā valsts glabāšanā LNA pieņemti teksta dokumenti, kā arī kino, video,
foto un skaņas dokumenti dažādās vides un nesājos. Rezultātā LNA 2015.gada 1. janvārī
glabājās 21.7 milj. glabājamo vienību.
2014.gadā LVKFFDA veica konferences „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture
emigrācija un nacionālā identitāte” un LVVA zinātnisko lasījumu „Rīga un rīdzinieki
arhīva dokumentos” dokumentēšanu audio ierakstos.
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārbaudes
LNA Arhīvu inspekcijas galvenie uzdevumi 2014.gadā bija pārbaužu veikšana
institūcijās par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības nodrošināšanu, inspekcijas doto
noradījumu izpildes, pārbaužu rezultātu analīze un priekšlikumu iesniegšana darba
pilnveidošanai, fizisko un juridisko personu iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par Arhīvu
likuma normu pārkāpumiem institūcijās un LNA struktūrvienībās un Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu un ar to saistīto iekšējo normatīvo aktu
apgūšana.
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības nodrošināšanas pārbaudes
prioritāri tika veiktas institūcijās, kuras līdz šim nav uzraudzītas, valsts un pašvaldību
institūcijās, kuras tika reorganizētas vai likvidētas. 2014.gadā pārbaudes tika veiktas
novadu pašvaldībās un pagastu pārvaldēs, pašvaldību iestādēs un struktūrvienībās
(būvvaldēs, bāriņtiesās u.c.), tiesās, Izglītības un zinātnes ministrijā, augstākās izglītības
un vispārējās izglītības iestādēs; valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās; institūcijās,
kurās ilgstoši nav veiktas pārbaudes un institūcijās, kurās būtiski kavēta dokumentu
aprakstīšana.
2014.gadā Arhīvu inspekcija veica 385 pārbaudes, tai skaitā 377 pārbaudes par
dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības nodrošināšanu un 8 norādījumu izpildes
pārbaudes. 2014.gadā tika pārbaudītas 29 līdz šim neuzraudzītas institūcijas. No
pārbaudītajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktās dokumentu un arhīva pārvaldības
prasības pilnībā bija ievērotas 30 (8 %) institūcijās. No pārbaudītajām institūcijām gada
laikā saņemti 354 ziņojumi par doto norādījumu izpildi, neizpildes gadījumos institūcijas
lūgušas termiņu pagarinājumus. 2014.gadā institūcijām inspekcijas dotie norādījumi
izpildīti par 96 %.
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldībā biežāk konstatētās neatbilstības
normatīvo aktu prasībām:
 nav noteikta dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība, nav norīkoti par
dokumentu un arhīvu pārvaldību atbildīgie darbinieki;
 lietu nomenklatūrās netiek uzskaitītas visas institūcijā veidojamās lietas, t.sk. –
vispār netiek uzskaitīti atsevišķu struktūrvienību dokumenti; netiek uzskaitītas
informācijas sistēmas un reģistri;
 dokumentu pārvaldībā esošajās lietās tiek ievietoti lietas nosaukumam un
glabāšanas termiņam neatbilstoši dokumenti;
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netiek uzskaitītas iepriekšējā dokumentu pārvaldības periodā izveidotās,
neizveidotās un turpināmās lietas;
mainoties institūcijas personālam, netiek sastādīti dokumentu nodošanas –
pieņemšanas akti;
netiek veiktas lietu esības pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un
gadījumos;
netiek ievērots periodiskums dokumentu klasifikācijas shēmu, dokumentu
glabāšanas termiņu un uzziņu sistēmu saskaņošanā ar LNA.

Minētās problēmas institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldībā var kļūt par cēloni
arhīviski vērtīgu dokumentu zudumiem vai to prettiesiskai iznīcināšanai bez
saskaņošanas ar LNA, tāpēc pārbaužu gaitā atklāto trūkumu novēršanai institūcijām tika
izvirzīti konkrēti priekšlikumi un to izpildes termiņi, regulāri tika pārbaudīta izvirzīto
noradījumu izpilde.
2.2. Dokumentu pieejamība LNA
Arhīvu likums nosaka, ka viena no LNA funkcijām ir nodrošināt glabāto
dokumentu pieejamību, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu.
Dokumentu aprakstīšana
Lai nodrošinātu LNA esošo dokumentu pilnvērtīgu izmantošanu un samazinātu to
dokumentu skaitu, kuriem vēl nav izveidota uzziņu sistēma, 2014.gadā aktīvi veikta
dokumentu aprakstīšana LNA zonālajos valsts arhīvos (Alūksnes ZVA, Cēsu ZVA,
Jelgavas ZVA, Liepājas ZVA, Rēzeknes ZVA, Siguldas ZVA, Valmieras ZVA, Ventspils
ZVA), LVKFFDA, LVVA, LVA un PDVA. Šo darbu rezultātā neaprakstīto dokumentu
skaits samazinājās par 16 % un sastāda 1.1 % no kopējā LNA glabājamo vienību skaitā.
Tika veikta likvidēto privāto tiesību juridisko personu un no institūcijām pieņemto
īslaicīgi glabājamo dokumentu, kuriem beidzies glabāšanas termiņš, atlase un
sagatavošana iznīcināšanai, atbrīvojot plauktus pastāvīgi glabājamo dokumentu
pieņemšanai.
2014. gadā LVVA turpināja 2012. gadā uzsākto fondu līmeņa aprakstu
sastādīšanu, tematiski koncentrējoties uz kādreizējā Rīgas pilsētas vēsturiskā arhīva
fondiem, kas ir unikāls materiāls un atspoguļo Rīgas izcilo nozīmi visā Baltijas reģiona
vēsturē. Īsu fonda vēsturisko izziņu veidošana noteiktās fondu grupās, apkopojot šo
materiālu arhīva ceļvedī, nodrošinās sabiedrības iepazīstināšanu ar LNA uzkrāto NDM.
LVVA tika uzsākta no LR Ārlietu ministrijas saņemto neaprakstīto LR sūtniecības
Londonā dokumentu sakārtošana un Tieslietu ministrijas nodoto Dzimtsarakstu
departamenta baznīcu grāmatas aprakstīšana.
Uzziņu sistēmu pilnveidošana
Līdztekus arhīva dokumentu aprakstu veidošanai, valsts arhīvi iespēju robežās
nodarbojas arī ar esošo arhīva uzziņu sistēmas elementu pilnveidošanu un pārstrādi,
apraksta vienību kataloģizāciju un elektronisku meklēšanas līdzekļu (reģistru, datubāzu
u.c.) izveidi.
Pārskata gadā turpinājās personāla dokumentu fonda pievienošana pamatfondam
Liepājas ZVA un pabeigta personāla dokumentu fondu pievienošana pamatfondiem
(Alūksnes ZVA, Daugavpils ZVA, Jēkabpils ZVA, Tukuma ZVA).
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LVVA veikta uzziņu sistēmas pilnveidošana, precizējot datus 2874. fonda „Rīgas
pilsētas Nekustamu īpašumu pārvalde” un 2927. fonda „Rīgas pilsētas valde” aprakstos
un izveidojot lietu sarakstus 4922. fondā „Rīgas Melngalvju sabiedrība” u.c. fondu
dokumentiem.
Arhīvu pieejamība digitālā vidē
Pieaugot sabiedrības pieprasījumam pēc mūsdienīgiem arhīvu meklēšanas
līdzekļiem, arhīvi arvien vairāk pievēršas arhīva dokumentu un to aprakstu digitalizācijai,
datubāzu un elektronisku reģistru veidošanai.
Centrālajā fondu reģistrā LNA mājas lapā ir nodrošināta informācijas meklēšana
par visiem LNA glabāšanā esošajiem fondiem.
2014.gadā LVVA turpināja veidot sabiedrībai ērti pieejamus un lietojamus
meklēšanas līdzekļus internetā – regulāri papildinot virtuālo arhīvu „Raduraksti”.
Interneta vietni „Raduraksti” 2014. gadā apmeklēja 115 valstu interesenti 255071
reizi. Absolūtais vairākums vietnes apmeklētāju ir Latvijas iedzīvotāji – 169861, no
Krievijas – 19937, no Vācijas – 16485, no ASV – 10217. Ar „Radurakstu” lietotājiem
nodrošināta atgriezeniskā saikne – sagatavotas atbildes uz 366 vietnē ievietotajiem
jautājumiem un ziņojumiem.
Šajā periodā sagatavota datubāzes „Latvijas Universitātes studenti” interneta
versija, kas pieejama adresē http://www.archiv.org.lv/studenti/. Datubāze „Latvijas
Universitātes studenti” ir daļa no Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhīvistu
biedrības 2009. un 2010. gadā realizētā projekta „Latvijas augstskolu studenti. 1862–
1945”, kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Studentu datubāze apkopo informāciju
par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru
dokumenti atrodami LVVA 7427. fondā Latvijas Universitāte.
LVA tika veikta dokumentu pieejamības paplašināšana, turpinot veidot datu bāzi
par Latvijas pilsoņiem, kas 2.pasaules kara rezultātā nonākuši emigrācijā.
2014. gada DPSD turpināja darbu pie datu bāzes „Latvijas teritorijas 13.-17. gs.
vaska zīmogi LVVA” izstrādes. Tika izveidots datu bāzes makets, pēc kura parauga
izveidota testa versija. Tika sagatavota datu bāzei nepieciešamā informācija
(pamatinformācija, zīmogu apraksti) latviešu un angļu valodās. Turpinājās darbs pie
zīmogu foto fiksācijas un aprakstu veidošanas. Datu bāze tika prezentēta starptautiskā
zinātniskā konferencē.
2.3. LNA lasītavu pakalpojumi
LNA lasītavās ir aprīkotas 180 darba vietas. Ikvienai personai ir pieejamas arhīva
darbinieku bezmaksas konsultācijas, informācija no datu bāzēm, arhīva dokumentu
uzziņu sistēma, dokumentu oriģināli vai tos aizstājošas kopijas, LNA izdevumi un uzziņu
krājumi. LVVA un LVA lasītavās personas bez maksas izmanto aprīkojumu sevišķi
vērtīgo un unikālo dokumentu mikrokopiju lasīšanai. Ar LVKFFDA uzkrātajiem
audiovizuālajiem un skaņas dokumentiem iespējams iepazīties, izmantojot arhīva
speciālo aprīkojumu – videoiekārtas, kinoprojektoru, filmu montāžas galdu, audioierakstu
atskaņošanas iekārtas, tās personām tiek piedāvātas kā maksas pakalpojums, kura
izmaksās iekļauti tikai iekārtu uzturēšanas izdevumi.
LNA lasītavu pakalpojumus 2014. gadā izmantoja 2 416 personas, kuras lasītavas
apmeklēja 14 tūkst. reizes (par 6% mazāk kā 2013.gadā). Joprojām saglabājās ārvalstu
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pētnieku (gandrīz 7% no kopējā skaita) no ASV, Francijas, Krievijas Federācijas,
Lietuvas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas interese par LNA uzkrātajiem dokumentiem,
apliecinot to nozīmi starptautiskajos pētījumos.
Personām izmantošanai lasītavās izsniegti 308 tūkst. glabājamo vienību.
2014.gadā sakarā ar daudzajiem Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem un
projektiem, ir būtiski palielinājies LNA lasītavās, it īpaši LVKFFDA, izsniegto
glabājamo vienību skaits.
Dokumentu piegāde personām lasītavās tika nodrošināta vidēji stundas laikā.
Izņēmums bija LVVA lasītavas, kur nepieciešamas vairākas dienas, lai glabājamās
vienības sagatavotu izsniegšanai.
Visintensīvāk Latvijas un ārvalstu zinātnieki, augstskolu mācībspēki, studenti un
citi interesenti izmantoja LVVA lasītavu pakalpojumus (75% no kopējā LNA lasītavu
apmeklējuma), pētot politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras vēstures dokumentus
līdz 20. gs. 40.-tajiem gadiem. Ģenealoģijas (dzimtas vēstures) pētniecību LVVA
veicināja LNA virtuālais arhīvs Raduraksti.
Aktuālas pētnieku vidū bija ar novadpētniecību saistītās tēmas, kā arī sabiedrisko,
kultūras un zinātnes darbinieku dzīves un darbības pētniecība. Daudzās LNA lasītavās
pirmās pētniecības iemaņas guva vispārizglītojošo skolu audzēkņi projektu nedēļas
ietvaros. Apkalpojot lasītājus, tiek sniegtas konsultācijas ne tikai par arhīva fondos
atrodamo informāciju, bet arī par informācijas meklēšanas iespējām citās iestādēs.
LNA bibliotēkā 2014.gadā reģistrēti 142 lasītāji, kuri kopumā bibliotēku
apmeklēja 584 reizes. 2014.gada laikā no krājuma tika izsniegtas 1498 vienības
(grāmatas, metodiskie izdevumi). Bibliotēkas lasītavā sagatavotas 11 izstādes un novadīti
12 pasākumi.
2.4.Pieprasījumu izpilde LNA
LNA struktūrvienībās 2014.gadā ir saņemti 24.4 tūkst. personu un institūciju
pieprasījumi, kas atbilst gadā plānotajam apjomam. 2% pieprasījumu nosūtīti izpildei
citām institūcijām. Kopumā sagatavotas 21.2 tūkst. arhīva izziņas, dokumentu izraksti un
kopijas, iezīmējoties izziņu skaita samazināšanās tendencei (par 11% salīdzinot ar 2013.
gadu). Tika sniegtas 3 tūkst. bezmaksas uzziņas, dokumentu izmantošanas un pieejamības
jautājumos, tai skaitā, atbildot uz LNA mājas lapas vietnē un e-pastos uzdotajiem
jautājumiem.
Lielākā daļa (60%) arhīva izziņu sagatavotas, lai nodrošinātu personām sociālo un
tiesisko jautājumu risināšanu. Tās ir izziņas par darba stāžu, atalgojumu, dienestu,
mācībām, īpašumu piederību, represijām, civilstāvokli, radniecību un citiem
biogrāfiskiem datiem. PDVA, kur glabājas Rīgas un Jūrmalas pilsētu institūciju
personālsastāva dokumenti, sagatavots lielākais šo izziņu skaits (21.5%). Starp
zonālajiem valsts arhīviem ievērojams ir Daugavpils ZVA devums - 9% no izziņu
kopskaita.
Izsniegtas 583 tematiskās izziņas plašā jautājumu spektrā, tai skaitā
224 ģenealoģiskās izziņas un atbildes, kuras sagatavotas LVVA.
Pēc ārvalstu institūciju un personu pieprasījumiem sagatavotas 4 364 izziņas
(20.5% no kopskaita), kuru lielāko daļu ir pieprasījuši Krievijas Federācijas, Ukrainas un
Baltkrievijas iedzīvotāji, kas padomju okupācijas laikā strādāja Latvijā.
No kopskaita gandrīz 7% izziņu bija ar negatīvu rezultātu, galvenokārt tāpēc, ka
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nav saglabājušies vai LNA nav nodoti padomju perioda iestāžu personāla dokumenti vai
arī personas nevar norādīt pamatdatus informācijas meklēšanai arhīvos.
Sagatavotas 1554 arhīva izziņas, kuru izpildē bija iesaistītas vairākas LNA
struktūrvienības. Katras šādas izziņas sagatavošanā vidēji piedalījās trīs struktūrvienības,
veicot pieprasījumu, sagatavoto arhīva izziņu un rēķinu projektu elektronisku apriti.
Arī 2014.gadā, tāpat kā 2013.gadā, nav apmaksāti un izņemti 5% no
sagatavotajām arhīva izziņām. Lielu daļu no tām ir pieprasījušas maznodrošinātas
personas un personas no „tuvējām ārvalstīm”, kurās līdzīgs arhīvu pakalpojums ir bez
maksas.
2.5. Dokumentu popularizēšana LNA un komunikācija ar sabiedrību
Dokumentu publikācijas
Sērijā „Vēstures avoti” LVVA ir turpinājis darbu pie gleznotāja F.J.Dēringa divu
sējumu atmiņu krājuma „Ko es nekad negribētu aizmirst vai atmiņas par manu dzīvi”
(Was ich nicht gern vergeβen mӧchte oder Erinnerungen aus meine Leben), sagatavots
atmiņu krājuma 1.sējuma makets.
Sadarbībā ar Dr. Manfredu fon Betiheru LVVA turpināja paleogrāfijas apguves
palīglīdzekļa sagatavošanu. Izdevumā būs apkopoti LVVA 2013. un 2014. gadā
notikušajos semināros izmantotie avotu materiāli, kas nākotnē sniegs plašākas iespējas
pētnieku piesaistei LVVA senāko dokumentu izpētei.
Viens no svarīgākajiem LNA dokumentu popularizēšanas veidiem ir žurnāla
„Latvijas Arhīvi” sagatavošana un izdošana. Žurnāls „Latvijas Arhīvi” ir vienīgais
izdevums Latvijā, kas atskatās uz arhīvu attīstības un dokumentu komplektācijas vēsturi,
informē sabiedrību par dokumentārā mantojuma papildināšanu un jaunumiem arhīvu
veidošanas, saglabāšanas un izmantošanas jomā, tādējādi sniedzot ieguldījumu arhīvu
zinātnē.
LVKFFDA, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ievietoja foto
dokumentu digitālās kopijas portālā „Zudusī Latvija”. Tēma: pilsētu fotogrāfijas - Ainaži,
Aizpute, Cēsis, Daugavpils. LVKFFDA audiovizuālie dokumenti tika demonstrēti
dažādos projektos :
 kinofestivālā “Sherlock Holmes Cinema” kinoteātrī “Splendid Palace”
(04.01.2014.);
 projekta “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” atklāšanas pasākumā Rīgas
Centrāltirgū (18.01.2014.);
 Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejā cikla “Diagnoze – kino”
pasākumos (janvāris – aprīlis 2014. g.);
 tekstilmākslinieces E. Pauls-Vīgneres personālizstādē “Teatrālās tekstīlijas”
Dailes teātrī (janvāris – maijs 2014. g.);
 Salacgrīvas kultūras namā (12.02.2014.);
 projekta “Kino trofejas” ietvaros kinoteātrī “Splendid Palace” Teātra un Mākslas
dienām veltītajā kino vakarā (24.04–30.04.2014.);
 kinoforumā “Un Vārds tapa filma” Happy Art Museum tirdzniecības centrā
“Galerija Rīga” (24.04.-01.05.2014.);
 Muzeju nakts pasākumā Dobeles novadpētniecības muzejā (17.05.2014.);
 Rundāles pils jubilejas pasākumā (24.05.2014.);
 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja organizētajā izstādē “Dumpis buduārā.
1970.-to gadu mode” (maijs – jūlijs 2014. g.);
 Jūras svētku pasākumā Jūrmalā (12.07.2014.);

13














Rojā kino un mākslas festivālā “ROJAL” (24.07.-26.07.2014.);
Vēsturisko filmu skatē Cēsu viduslaiku pilī (08.08.2014.);
Mālpils novada svētkos (09.08.2014.);
režisora Ivara Selecka 80 gadu jubilejas pasākumā kinoteātrī “Splendid Palace”
(22.09.2014.);
izstādē “Dzintara laikmets” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (septembris –
oktobris);
“Staro Rīga” pasākumā “Trīs gaismas Skanstē – zelts, sudrabs, bronza” (14.11.18.11.2014.);
““Atkušņa” romantiķis. Leo Kokle. Portreti” Dailes teātra mākslas telpā “Brīvības
75” (septembris – decembris);
Valsts kancelejas organizētajā lekciju ciklā par Latvijas valsts ministru
prezidentiem un Tēvzemes balvas laureātiem (septembris – decembris);
Rīgas Starptautiskā filmu festivāla dažādās programmās (oktobris un decembris);
dokumentālo raidījumu ciklā “Melu laboratorija” Latvijas televīzijā (novembris –
decembris);
Dailes teātra Vecgada koncertos (decembris);
latviešu literātiem veltītās filmu programmas pasākumos Apgādā “Mansards”
(decembris);
dažādos projekta “Rīga - 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” pasākumos
(janvāris – decembris).

2014. gadā LNA uzsāka aktīvu darbību sociālajos tīklos Twitter un Facebook,
regulāri sagatavojot arhīva dokumentu publikācijas.
Regulāri gatavotas publikācijas arī tradicionālajiem preses izdevumiem „Latvijas
Vēstnesim”, „Latvijas Avīzei”, vietējai presei - laikrakstos „Kurzemes vārds”, „Ventas
Balss”, un citos.
Dokumentu izstādes
2014. gadā LNA sagatavotas 36 izstādes t.sk. 1 virtuālā.
Atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 93. gadadienu un
370. gadadienu, kopš hercogs Jēkabs noslēdzis savu pirmo starptautisko līgumu (ar
Franciju 1643. gada 30. decembrī), LVVA sagatavoja dokumentu izstādi "Kurzemes un
Zemgales hercogs Jēkabs (1610–1681): starptautiskās attiecības", kas tika atvērta Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijā 2014.gada februārī.
Jau tradicionāli, pieminot 1949.gada 25.marta deportācijas, arhīva dokumentu
izstādes veidoja virkne zonālo valsts arhīvu: Valmieras ZVA sadarbībā ar Naukšēnu
Cilvēkmuzeju sagatavoja izstādi par represijām Naukšēnu pagastā "Prom no mājām",
Liepājas ZVA sagatavoja izstādi „Represijas pret Latvijas lauku iedzīvotājiem 1944-1949
Aizputes, Liepājas un Kuldīgas apriņķos”. Savukārt Cēsu ZVA sadarbībā ar Cēsu
Vēstures un mākslas muzeju un LVKFFDA sagatavoja virtuālo izstādi par Cēsu pilsētas
iedzīvotāju deportācijām 1949.gada 25.martā. Izstāde tika atklāta masu deportāciju
atceres dienā 2014. gada 25.martā.
2014.gada 25.aprīlī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē tika atklāta
Jēkabpils ZVA izstāde „Izglītības darbs Jēkabpils novadā 1945-1991”, kuras ietvaros
notika diskusija ar bijušajiem skolotājiem par izglītības darbu Jēkabpils pilsētā un rajonā
izstādē atspoguļotajā vēstures periodā.
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Valmieras ZVA sadarbībā ar Mazsalacas muzeju izveidoja izstādi „Mazsalacas
tekstilfabrikai - 150”.
2014. gads bija jubilejas gads vairākām LNA struktūrvienībām – bijušajiem valsts
arhīviem. Tās tika atzīmētas ar dokumentu izstādēm. PDVA tika sagatavota izstāde –
„PDVA -20”, kur apkopota informācija par arhīva izveidošanu un darbību.
Atzīmējot zonālo valsts arhīvu dibināšanas 50 gadus, Ventspils ZVA tika
sagatavota izstāde „Runā ar darbiem-tā ir stiprākā un labākā valoda”, Valmieras ZVA
tika sagatavota izstāde „Variācija par tēmu „arhīva dadzis””, Alūksnes ZVA 2014.gada
12.septembrī atklāja „ZVA-50” ekspozīciju par Alūksnes Tautas frontes nodaļu.
LVKFFDA sagatavoja izstādi „Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu arhīvam – 50”. Izstāde tika eksponēta LNA administrācijas ēkas
logos Šķūņu ielā 11, Rīgā.
LVVA, atskatoties uz savas darbības 95 gadiem, veidoja vairākas izstādes:
2014.gada 3.jūlijā atklāto izstādi „Oto Hūnam – ārstam un novadpētniekam – 250”,
2014.gada 29.augustā atklāto izstādi „Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste
(1859–1927) arhīva dokumentos” un 2014.gada 31.oktobrī atklāto izstādi par Rīgas
pilsētas arhīvu „Rīgas atmiņa – Rīgas pilsētas arhīvs”.
Atzīmējot vēsturiskās akcijas Baltijas ceļš 25. gadskārtu, Latvijas Nacionālais
arhīvs, sadarbībā ar Lietuvas Centrālo valsts arhīvu un Igaunijas Nacionālo arhīvu un
citām triju valstu atmiņu institūcijām, ir izveidojis izstādi „Baltijas ceļš – akcija brīvības
vārdā”. Izstādē vienkopus pirmo reizi apkopotas foto, video, audio liecības no visiem trim
Baltijas nacionālajiem arhīviem, nodrošinot plašu publisko pieejamību dokumentārajam
mantojumam, kas glabājas Baltijas valstu arhīvos. Izstāde tika eksponēta Kongresu namā,
Rīgā.
Siguldas ZVA sadarbības ar Siguldas novada domi sagatavoja izstādi „Baltijas
ceļa stāsti” ar Vladimiru Tjurinu fotomateriālu par 1989.gada 23.augusta Baltijas ceļa
notikumiem Siguldas novadā. Izstādes sagatavošanas procesā fotomateriāls tika
digitalizēts, veikta fotogrāfijās redzamo Baltijas ceļa dalībnieku atpazīšana, apkopoti
Baltijas ceļa dalībnieku atmiņu stāsti. Izstādi atklāja 2014.gada 23.augustā Siguldas
pagasta Kultūras namā.
2014. gada 9. oktobrī LNA tika atklāta Baltijas valstu vēstures speciālistu veidotā
virtuālā izstāde „Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 – 1951”.
2014.gada 29.decembrī Jēkabpils ZVA telpās tika atklāta no Jēkabpils ZVA fondu
materiāliem un LVKFFDA fotomateriāliem sagatavotā izstāde „Kolhozu dokumenti –
saimnieciskās dzīves laukos atspoguļotāji”.
Citi pasākumi
LNA 95 gadu jubilejas pasākumu cikla ietvaros Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja Kolonnu zālē 2014. gada 7. novembrī notika pirmie LVVA organizētie
zinātniskie lasījumi „Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos”. Referātu tematika aptvēra
hronoloģiskās robežas no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta otrajai pusei un sniedza saistošu
ieskatu Rīgas un Latvijas sociālajā, kultūras, arhitektūras, medicīnas, militārajā un arhīvu
vēsturē, atklājot dažādu vēstures avotu izmantošanas problēmas un perspektīvas.
LVKFFDA 2014. gadā tika noorganizēti kinolektorija “Kino pauze” 4 pasākumi:
 29.04.2014. ar mākslas zinātnieces Sarmītes Sīles ievadlekciju “Kultūras dzīves
norises Latvijā 20. gadsimta 60.-70. gados”, tika demonstrēti kinožurnālu
“Padomju Latvija” un “Māksla” sižeti.
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19.05.2014. ar profesora Ilgvara Butuļa ievadlekciju “K. Ulmaņa autoritārā
režīma kultūrpolitika”, tika demonstrēti dokumentālo filmu un kinohroniku
fragmenti.
 18.06.2014. Spēlfilmai “Kapteinis Nulle” – 50, tikšanās ar filmas veidotājiem un
filmas demonstrēšana.
 4)25.09.2014. Jāņa Šiliņa ievadlekcija “Jānis Čakste – cēls patriots un vīrs ar
skaidru sirdi un tīrām rokām”, tika demonstrēts kinohroniku videorullītis un
dokumentāla filma par J.Čaksti.
Pārskata periodā organizēti izglītojošie pasākumi un mācību ekskursijas
skolēniem, studentiem un citiem interesentiem. Pasākumos tika izmantotas gan speciāli
atlasītas tematiskas dokumentu kopas, gan sagatavotās dokumentu izstādes, kā arī
iepriekšējos gados veiktās dokumentu tematiskās apzināšanas iestrādes.
Akadēmisko un profesionālo studiju programmu ietvaros ar LVVA, LVA,
LVKFFDA, DPSD, Liepājas, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils
ZVA sadarbojās un arhīvus apmeklēja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas un
Sociālo zinātņu fakultātes un Humanitāro zinātņu fakultātes, Igaunijas Tartu
Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas Universitātes,
Alberta koledžas, Rīgas tehniskās koledžas, Rīgas Celtniecības koledžas, SIA "Profesiju
skola.lv" studenti un pasniedzēji, Rīgas 3.arodskolas, Rīgas Pārdaugavas profesionālās
vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas 9. un 12.klases, Daugavpils vidusskolas,
Aizkraukles arodvidusskolas audzēkņiem.
LNA darbinieki piedalījās lekciju kursu lasīšanā, vadīja seminārus un praktiskās
nodarbības, konsultēja studentus zinātnisko darbu izstrādē.
LNA speciālisti piedalījās Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu
fakultātes Sociālo zinātņu maģistra studiju programmas Arhīvniecība un Latvijas
Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas Dokumentu un arhīvu
pārvaldība, Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmas ”Vēstures un sociālo
zinību skolotājs”, Latvijas Kultūras koledžas studentu prakses vietu nodrošināšanā.
Radio un televīzijas raidījumi
2014.gadā LNA speciālisti piedalījās radio un televīzijas raidījumos, kuros stāstīja
par dokumentu publikācijām (TV „Kurzeme” ziņas, Latgales radio), VDK arhīva
dokumentu mantojumu Latvijā LVA (TV3 raidījums „Nekā personīga”, „Radio Suomi”
channel, "Maailmanpolitiikan”, LU Radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā”, LTV1,
„Četras istabas”, LTV7 „Ziņas“, LNT „Ziņu TOP 10“), par vēstures avotu digitalizāciju
LR1 raidījumā "Zināmais nezināmajā". Vairākas reizes atkārtoti Ventspils Reģionālajā
TV demonstrēti raidījumi „Ventspils ielu vēsture. Vecpilsēta” un "Latvijas stāsti.
Personības" par Ventspils brīvostas kapteiņiem (aprīlī, jūlijā, oktobrī, novembrī), kuriem
sagatavotas digitalizētas tekstuālo dokumentu un fotogrāfiju kopas, kā arī izmantoti
arhīva fondu materiāli.
Par LVKFFDA tika stāstīts divos TV raidījumos: LTV 1 raidījumā “TE” un LNT
ziņu raidījumā “TOP 10”. Arhīva audiovizuālie dokumenti tika demonstrēti dokumentālo
raidījumu ciklā “Melu laboratorija” Latvijas televīzijā, latviešu literātiem veltītās filmu
programmas pasākumos Apgādā “Mansards”, projekta “Rīga - 2014. gada Eiropas
kultūras galvaspilsēta pasākumos (janvāris – decembris 2014. g.), kā arī TV TOKYO
Corporation raidījuma ciklā „AMAZING WORLD” pārraidē par Latviju.
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2.6. Projekti
VVAIS
2014. gadā noslēdzās Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts
„Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) izstrāde un ieviešana 2.kārta”.
Projekta mērķis ir VVAIS attīstība un pilnveidošana, lai tā efektīvi veicinātu NDM
digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, valsts un pašvaldību institūciju elektronisko
dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu un saglabāšanu, veicinot e-pārvaldes
funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Projekta ietvaros 2014. gada
aprīlī tika organizētas LNA darbinieku apmācības „Kapacitātes stiprināšana izmaiņu
vadībā līdz ar VVAIS 2. kārtas ieviešanu reorganizētajos procesos”. LNA veica
pasākumus sistēmas drošības testos konstatēto trūkumu novēršanai LFKFFDA Datu
centrā. Gada nogalē notika intensīva sistēmas sagatavošana darbībai reālajā vidē –
ieviešanas plāna izstrāde, sistēmas lietotāju datu ievade, sistēmas klasifikatoru
aktualizācija u.c. Tika organizēti pilotprojekti VVAIS moduļos „Klientu pieprasījumu
apstrāde”, „Pētnieku apkalpošana” un „Lietvedība”. 2015. gada janvārī uzsākta sistēmas
lietošana.
APEX
2012. gadā LNA uzsāka dalību Eiropas Komisijas finansētajā projektā APEX
(Archives Portal Europe network of eXcellence). Projekts ir projekta APENet (Eiropas
arhīvu portāls) turpinājums. APENet projekta ietvaros 14 Eiropas valstu arhīvi izveidoja
Eiropas Arhīvu Portālu (www.archivesportaleurope.net) - pirmo Eiropas arhīvu un arhīva
dokumentu interneta portālu.
APEX ietvaros iecerēts paplašināt un padziļināt portāla saturu, uzlabot tā
funkcionalitāti un informācijas piegādi. Projektā piedalās 32 valstu arhīvi, tas sākās
2012.gada martā un noslēgsies 2015. gada septembrī.
LNA darbojas vairākās projekta darba grupās. Paplašināta arī LNA dokumentu
pieejamība portālā: atjaunināti un papildināti portālā rodamie LNA dokumentu apraksti,
publicēti to digitālie attēli. Noslēgts līgums par informācijas piegādi Eiropas kultūras
portālam Europeana.
Pārrobežu E-arhīvs
2014. gada jūnijā noslēdzās projekts „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border Earchive), kurā piedalījās arī LNA. Projekta mērķis – saglabāt Igaunijas, Latvijas un
Krievijas Federācijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras
mantojumu, kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam.
Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības Eiropas kaimiņattiecību un partnerības programmas ietvaros. Projekta
rezultātā ir izveidota tiešsaistes platforma „Pārrobežu e-arhīvs”, kurā iekļauti projekta
laikā izvēlēti un digitalizēti arhīva materiāli. Izveidotā platforma ir pieejama četrās
valodās – angļu, igauņu, latviešu un krievu, šajā interneta adresē www.earchiveestlatrus.eu. Portāls piedāvā meklēt arhīva dokumentus četrās tematiskās kolekcijās: 1)
studentu lietas, piemēram, studentu un universitāšu profesoru personu lietas no augstākās
izglītības iestādēm reģionos, 2) kartes, 3) baznīcu reģistri, 4) dažādi dokumenti.
Projekts noslēdzas ar starptautisku konferenci „Digital Archives and Historical
Cross-Border Heritage” 2014. gada 19. un 20.jūnijā.

17
2.7. Dokumentu saglabāšana
2015.gada 1.janvārī LNA glabājas vairāk nekā 21.7 milj. glabājamās vienības.
Salīdzinot ar 2014.gada 1.janvāri, glabājamo vienību skaits palielinājies par 197 tūkst.
glabājamām vienībām.
LNA glabātavu kopējais noslogojums ir 93.9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas
ir samazinājies par 2.7%. Uzstādīto lineāro metru skaits palielinājies LVA un Daugavpils
ZVA. Visvairāk noslogotie arhīvi atrodas Rīgā un Kurzemes reģionā. Noslogojums
LVVA - 98.9 %, LVA – 97.1%, PDVA 100%, Ventspils ZVA – 99.4%, Alūksnes ZVA 95 %, bet Tukuma ZVA – 95%, Liepājas ZVA - 95%. Vismazāk noslogots ir Cēsu ZVA
– 79.3% un Rēzeknes ZVA – 76.2%.

3.att.Glabātavu noslogojums

Visās glabātavās regulāri veikts mikroklimata monitorings. Vides un dokumentu
mikrobioloģiskā testēšana 2014.gadā veikta 119 arhīva glabātavās: LVVA, LVA,
LVKFFDA, PDVA, LNA bibliotēkā, Siguldas ZVA, Liepājas ZVA, Daugavpils ZVA,
Valmieras ZVA, Ventspils ZVA, Jelgavas ZVA un Jēkabpils ZVA. Glabātavu
mikrobioloģiskais un sanitāri – higiēniskais fons glabātavās kopumā ir apmierinošs un
atbilst dokumentu saglabāšanas prasībām.
LNA ir izvietots 23 ēkās visā Latvijas teritorijā. Vecākā no LNA rīcībā esošajām
ēkām – LNA administrācija, būvēta 1640. gadā, jaunākā –pieņemta ekspluatācijā 1985.
gadā. Tikai viena LNA ēka (Latvijas Valsts arhīvs, Bezdelīgu ielā 1) ir celta kā arhīva
būve, pārējās ēkas ir pielāgotas arhīva vajadzībām. Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar
lielu nolietojumu un tās nav rekonstruētas. Vairākas LNA izmantotās ēkas tiek nomātas
no privātīpašnieka vai atrodas uz privātās zemes, līdz ar to ir problemātiska šo ēku
sakārtošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana.
Lielākajā daļā LNA ēku ir energoefektivitātes problēmas.
Ēku infrastruktūra – apkures, ventilācijas, elektroapgādes un ūdensapgādes
sistēmas ir novecojušas un nolietojušās. Ikgadējās ugunsdrošības pārbaudes uzrāda
nopietnas arhīvu ugunsdrošības problēmas – nav ierīkotas ugunsgrēka atklāšanas
sistēmas, nedarbojas automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas u.c.
Ņemot vērā šos apstākļus, arhīva rīcībā esošo ēku uzturēšana un to infrastruktūras
sakārtošana ir nozīmīgs LNA darbības virziens. Diemžēl LNA rīcībā esošie finanšu
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līdzekļi tā realizēšanai ir ierobežoti, tāpēc katru gadu tiek noteiktas prioritātes un
izstrādāts remontdarbu plāns.
2014. gada prioritātes bija:
1. Apdraudējuma NDM saglabāšanai un darbinieku drošībai novēršanas pasākumi
 jumtu un noteku remonts ,
 ēku nestspējas slodžu pārbaudes,
 ugunsdrošības signalizāciju izbūve, renovācija, citi ar ugunsdrošību saistīti
pasākumi,
 elektroslodzes mērījumi, elektropadeves sistēmu remonts, renovācija,
2. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
Nozīmīgākie pasākumi LNA infrastruktūras uzlabošanā 2014. gadā bija Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai” ietvaros uzsāktie projekti PDVA ēkā Šampētera ielā 16, Rīgā un
Ventspils ZVA ēkā Pils ielā 86, Ventspilī. Projektu ietvaros veikta ēku sienu siltināšana,
jumta siltināšana, koka logu un durvju nomaiņa, apkures un ventilācijas sistēmas
modernizācija, kas būtiski uzlabojuši to tehnisko stāvokli un energoefektivitāti. Projekti
noslēgsies 2015. gadā.
Nodrošinājuma fonds mikrofilmās atskaites periodā veidots tikai LVVA
dokumentiem -16 tūkst. negatīva filmas kadri 2942.fonda „Rīgas pilsētas un apriņķa
mājas grāmatas” un 7404.fonda „Vidzemes muižu kartes, plāni un apraksti”
dokumentiem jo lielākais uzsvars dokumentu mikrofilmēšanā tika likts uz maksas
pakalpojumu izpildi. 4922. fondam ”Rīgas Melngalvju sabiedrība” veidots tikai
nodrošinājuma fonds. LVVA izmantošanas fonds papildināts ar 3111.fonda „Rīgas
prefektūras adrešu birojs” un 2570.fonda „Ārlietu ministrijas Administratīvais
departaments un Līgumu departaments” digitālajām kopijām.
LVA nodrošinājuma un izmantošanas fonds veidots, digitalizējot bijušās Latvijas
Komunistiskās partijas fondu dokumentu mikrofilmas un dokumentus.
LVKFFDA nodrošinājuma un izmantošanas fonds 2014.gadā veidots galvenokārt
foto un skaņas dokumentiem. Foto dokumentiem tas veidots 66.fondam „43.gvardes
divīzijas pulks”, skaņas dokumentiem -4.fondam „Latvijas Republikas Augstākās
Padome”, 5.fondam „ Latvijas Republikas Saeimas kanceleja”, 7.fondam „Rīgas skaņu
ierakstu studija”, 85.fondam „Aleksandrs Sīlis (Vācija)” un 87.fondam „Andrejs Ozoliņš
(Lielbritānija).
Restaurācija veikta LVVA, LVA, LVKFFDA dokumentiem, t.sk. pergamentu,
vaska zīmogu, lakas zīmogu, ādas iesējumu un lielformāta dokumentu restaurācija,
izgatavotas kārbas pergamentu glabāšanai un iesākta lielas sarežģītības pakāpes karšu
restaurācija. Dokumentu, plauktu un kārbu atputekļošana notikusi esības un fiziskā
stāvokļa pārbaužu un dokumentu izsniegšanas laikā.
LNA struktūrvienības turpinājušas jau pagājušajā gadā iesākto lietu esības un
fiziskā stāvokļa pārbaužu veikšanu. Tās veiktas pārvietotiem un bieži izmantotiem
fondiem, izņemot LVKFFDA, kur dokumentu specifikas dēļ tās nav tikušas pārtrauktas.
Pārbaudīto glabājamo vienību apjoms, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nedaudz pieaudzis.
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2.8. Dalība zinātniskajās konferencēs
LNA darbinieki piedalījās un uzstājās ar ziņojumiem 14 starptautiskajās un vietēja
mēroga zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārpus Latvijas.



















LNA darbinieki piedalījās:
starptautiskā specdienestu arhīvu konferencē „Par slepenpolicijas arhīviem atbildīgo
institūciju Eiropas līmeņa tīkla ikgadējā konferencē” Budapeštā, Ungārijā ar referātu
” Bijušo Latvijas PSR Drošības dienestu dokumenti Latvijas Nacionālajos arhīvos.
Latvijas Nacionālā arhīva aktivitātes 2013.gadā”;
starptautiskā specdienestu arhīvu konferencē „Slepenie dienesti pēc Staļina nāves
Komunistiskajā Centrālajā un Austrumeiropā Sopronā, Ungārijā ar referātu „LPSR
VDK aktivitātes 1953-1960. Ungārijas revolūcijas notikumu atspoguļojums Latvijas
nacionālā arhīva dokumentos”;
konferencē “Sabiedrība, karš un vēsture: ”Pirmā pasaules kara militārās, politiskās un
sociālās norises Baltijas reģionā (1914-1918)” Rīgā, Latvijas Kara muzejā ar referātu
„1.Pasaules karš Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu
arhīva foto dokumentos”;
starptautiskās skaņas un audiovizuālo arhīvu asociācijas (IASA) un Baltijas
audiovizuālo arhīvu padomes (BAAC) konferencē “ Drošs un atkalizmantojams: pret
reālo dzīvi” Rīgā ar referātu „Magnētisko lenšu digitalizācija un saglabāšana”;
Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda konferencē „Latvija ārpus Latvijas.
Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte” Rīgā, ar referātu „Latvijas
diplomātiskie pārstāvji Austrālijā (1921-1991): daži aspekti to darbībā”;
LNB konferencē „Edgara Dunsdorfa jubilejas zinātniskie lasījumi” Rīgā ar referātu
„Trimdas saikne ar dzimteni – Dunsdorfu ģimenes korespondence, 1956- 2002.”;
represēto fonda „Sibīrijas bērni” un Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas organizēta
konferencē Rīgā ar referātu “Tēvi Vjatlagā un Usoļlagā”;
zinātniskā konferencē Bauskas pils muzejā ar referātu „Svētku un apģērbu nolikumi
16. un 17. gadsimtā”;
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 24. Zinātniskajos lasījumos ar
referātu „Emīla Dēliņa darbība Latvijas konsulātā Melburnā (1979 –1991)” un
„Polijas četru gadu Seima (1788–1792) darbības vērtējums Kurzemes hercogistē”;
Heidelbergas Zinātņu akadēmijas konferencē „Baltvāciešu kulturālie sakari no 16.
līdz 19.gadsimtam” Vācijā ar referātu “Gotharda Vīkena (Gotthardt Viecken) hronika
un vēstures rakstīšanas agro jauno laiku Livonijā”;
10. Baltijas valstu restauratoru triennālē „Līdzsvaru meklējot: saglabāšana,
izmantošana, restaurācija” Rīgā ar referātu “Līmlente – izplatītākais materiāls papīra
objektu labošanā” un stenda referātiem “Dziestošo tekstu izpēte ar nesagraujošām
metodēm”, “Vaska zīmogu krāsu pigmentu izpēte”, “Tālavijas iekšējās dzīves
izveidošanas komisijas sēžu protokoli. III grāmata”;
starptautiskā konferencē “Cilvēki un grāmatas: no mikroorganismiem līdz
makroorganismiem Sanktpoltenā, Austrijā ar ziņojumu “13.–17. gs. vaska zīmogu
digitalizācija Latvijas Nacionālajā arhīvā”;
starptautiskā konferencē “Kā pētām objektus? Artefaktu pētījumu analīze” Helsinkos,
Somijā ar ziņojumu “Bibliskie motīvi viduslaiku vaska zīmogos: ikonogrāfiskā
izpēte”;
Jeržija Skovroneka (Skowronek) zinātniskajos lasījumos Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstu arhīvu 14. starptautiskajā konferencē “Arhīvu komplektēšana
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21.gadsimta ciparu pasaulē” Varšavā (Polija) ar referātu “Ciparu ieraksti pret papīra
ierakstiem: mūsu arhīvu komplektēšanas politikas pārvērtējums”.

3. Starptautiskā sadarbība
LNA ir globālās profesionālās organizācijas Starptautiskā arhīvu padome (ICA)
dalībnieks. LNA ir pārstāvēts arī Eiropas komisijas Eiropas arhīvu ekspertu grupā,
Eiropas Komisijas organizētajā dalībvalstu pārstāvju darba grupā par "e-Arhivēšanu" un
neformālajā Eiropas Savienības nacionālo arhīvistu padomē.
LNA speciālisti darbojas arī Baltijas arhīvu organizācijās- Baltijas kultūras
mantojuma tīkls (BaltHerNet), kas veic sadarbības koordinēšanu baltiešu diasporas arhīvu
apzināšanā pārvaldībā, un Baltijas audiovizuālo arhīvu padomē (BAAC), kas apvieno
Baltijas, Skandināvijas, Kanādas u.c. valstu audiovizuālo arhīvu institūcijas un
speciālistus.
LNA piedalījās arī Eiropas vadošo konservācijas speciālistu darba grupas darbā,
LNA darbinieki ar referātiem un ziņojumiem ir uzstājušies 7 starptautiskās konferencēs
ārpus Latvijas, piedalījušies starptautiskās izstādēs.

4. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Jau tradicionāli LNA veidojās cieša sadarbība ar Latvijas Arhīvistu biedrību, kas
ir vienīgā profesionālā nevalstiskā arhīvistu organizācija Latvijā.
LNA iesaistīja biedrības pārstāvjus normatīvo aktu projektu izstrādē, organizēja
tikšanās ar valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem par dokumentu un arhīvu
pārvaldības problēmām.
Sadarbībā ar biedrību realizēti arī vairāki VKKF atbalstīti projekti – izdots žurnāls
„Latvijas Arhīvi”, izstrādāta datubāze „Latvijas teritorijas vaska zīmogi”, projekta
„Arhīvi stāsta par Rīgu un rīdziniekiem” ietvaros sagatavota izstāde par Rīgas pilsētas
vēsturisko arhīvu un organizēti Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi.
2014.gadā aktīvi darbojās LNA privātu arhīvu akreditācijas komisija. Tika
akreditēti 5 privātie arhīvi. Akreditētu privāto arhīvu reģistrs ir pieejams LNA tīmekļa
vietnē (http://www.arhivi.lv).
LNA sniedza arī metodisko un praktisko palīdzību nevalstiskajām organizācijām
dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos.
LVA jau tradicionāli sadarbojas ar latviešu trimdas organizācijām, lai nodrošinātu
to dokumentu nonākšanu LNA un pēc iespējas pilnīgāku un daudzveidīgāku vēstures
liecību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

5. Personāls
LNA 2014.gadā vidēji bija 424 amata vietas, faktiskais vidējai personāla skaits bija
418 no kuriem 116 (28%) ierēdņi un 302 darbinieki (72%). Apkopojot datus par faktiski
strādājošo ierēdņu skaitu redzams, ka triju gadu laikā ierēdņu un darbinieku skaits turpina
samazināties, kas izskaidrojams ar amatu juridiskā statusa maiņu, izvērtējot amatam
atbildības pakāpi un noslogotību un ārpakalpojumu piesaisti.
Analizējot vidējās darba samaksas tendenci triju gadu laikā 2012.gadā – 412 (586
euro)., 2013.gadā – 413 (588 euro), 2014.gadā – 649 euro, var secināt, ka salīdzinājumā
ar iepriekšējiem pārskata gadiem darba samaksa turpina nedaudz pieaugt. Mēnešalgas
vidējais pieaugums 2014.gadā – 12% ir saistāms ar administratīvās kapacitātes
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palielināšanu viszemāk atalgotajiem un pārējiem darbiniekiem līdz vidējam līmenim
attiecīgajai amata mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas diapazona ietvaros.
LNA 2014.gadā personāla rotācija ir mainīga, par ko liecina pieņemto un atbrīvoto
darbinieku skaits – pieņemti 33 darbinieki, bet atbrīvoti 34 darbinieki (2012.gadā
pieņemti – 24, atbrīvoti – 23, 2013.gadā pieņemti – 37, atbrīvoti – 30). Pārskata gadā, kā
arī 2013.gadā nodarbināto mainības koeficients ir nemainīgs 0.16 (16%).
Personāla demogrāfiskais sadalījums un vecuma raksturojums LNA
struktūrvienībās 2014.gadā būtiski nav mainījies, un to raksturo šādi rādītāji: 82% (369)
bija sievietes un 18% (81) – vīrieši, vidējais LNA nodarbināto vecums ir 50 gadi.
Pārskata gadā visvairāk nodarbināto ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Nodarbināto
sadalījums pa vecuma grupām: 39 (9%) – no 18 - 29 gadiem, 55 (12%) – no 30 - 39
gadiem, 97 (21%) – no 40 - 49 gadiem, 130 (29%) – no 50 - 59 gadiem, 106 (24%) – no
60 - 69 gadiem, 23 (5%) – vairāk par 70 gadiem.
Galvenais sasniegums administratīvās kapacitātes nodrošināšanā LNA ir augsti
izglītots un profesionāls personāls. Augstākā izglītība 2014.gadā ir 62% (281) LNA
nodarbināto. Pārskata gadā augstākā izglītība 98% – ierēdņu no 127, tai skaitā: doktora
grāds – 3% (3), maģistra grāds 37% (47), bakalaura grāds – 15% (14), augstākā izglītība
– 31% (39), pirmā un otrā profesionālā izglītība – 13% (16). Augstākā izglītība ir 49%
darbinieku no 323, tai skaitā: doktora grāds – 2% (5), maģistra grāds 11% (36), bakalaura
grāds – 12% (38), augstākā izglītība – 19% (62), pirmā un otrā profesionālā izglītība –
5% (16).
2014.gadā LNA nodarbinātie turpināja iepriekš iegūtās augstākās izglītības
pielīdzināšanu Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām
kvalifikācijām saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.142
„Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”.
Pārskata gadā viens nodarbinātais ieguva bakalaura grādu vēsturē un divi
nodarbinātie ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību restaurācijā.
Lai nodrošinātu sekmīgu pienākumu un kvalitatīvu valsts pārvaldes Arhīvu likumā
doto funkciju izpildi LNA darbiniekiem tika organizēti šādi semināri: „Ieteikumi arhīva
fonda uzziņu sistēmas veidošanai. Novada pašvaldības piemērs”, „Soda sankciju
piemērošana par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības pārkāpumiem”, „Lietvedības
un arhīva kārtošana ES fondu projektos”. Projekta VVAIS ietvaros nodarbinātie turpināja
apgūt kursu VVAIS lietotāju apmācībā. Pārskata gadā nodarbinātie apmeklēja arī citu
institūciju rīkotos seminārus un praktiskās nodarbības: personāla jautājumos, par
ugunsdrošību, apguva valodas, datu apstrādi un pārskatu sagatavošanu ar Microsoft
Excel, par darba tiesību aktuālajiem jautājumiem, iekšējās kontroles pasākumiem
korupcijas novēršanai, savstarpējās sapratnes un komunikācijas prasmes attīstīšanu u.c.
LNA darbinieku sekmīga profesionālā attīstība realizējas caur mācīšanas veidu –
mācīties no savas un citu pieredzes, piemērojot metodi 70:20:10, kas nozīmē, 10%
darbinieks mācās speciālos kursos, semināros, 20% attīstībā iemācās no citiem –
kolēģiem, mentoriem un 70 % mācās pats.
Kopā pārskata gādā apmācībās piedalījās 41 % (172) nodarbināto.
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6. Finanšu resursi
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
2.tabula

Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
valsts budžeta transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā gadā
(2013.g.faktiskā
izpilde)

2014.
apstiprināts
likumā

gadā
faktiskā
izpilde

5 117 380
4 281 366

6 039 526
5 146 953

6 140 078
5 146 953

755 351
397
0
80 266
4 995 492
4 987 867
4 987 867
0

631 263
3 977
0
257 333
6 206 265
5 836 701
5 836 701
0

731 815
3 977
0
257 333
6 196 532
5 826 969
5 826 969
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 625

369 564

369 563

LNA piešķirtais finansējums tika izmantots noteikto prioritāšu un darbības
rezultātu sasniegšanai, kā arī neatliekamo arhīva ikdienas darbu veikšanai.
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7. LNA darbības prioritātes 2015.gadam:






arhīva darba procedūru noteikšana, pilnveidojot tās atbilstoši normatīvo aktu un
VVAIS prasībām;
VVAIS 2. kārtā radīto e-pakalpojumu ieviešana;
Latvijas pozitīvā tēla veidošana ar kultūras diplomātijas līdzekļiem, organizējot
Latvijas -prezidentūras ES Padomes pasākumus arhīvu jomā;
LNA speciālistu profesionālās pilnveides iespēju paplašināšana;
finansējuma piesaiste NDM digitālo resursu veidošanai.
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